
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про припинення акредитації засобу масової 
Інформації при Броварській міській раді І 

Розглянувши заяву головного редактора газети "Вісті.lнформація.
Реклама" від 28.05.08 Н!! 194, відповідно до ст. 25 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", ст. 3 Закону України "Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації" та п. 3.4 Положення 
про порядок акредитації засобів масової інформації при Броварській міській 
раді V скликання, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 
20.08.06 Н!! 40-06-05, враховуючи рекомендації комісії з питань регламенту, 
депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за 
виконанням рішень міської ради, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити акредитацію журналіста газети "Вісті.Інформація. 
Реклама": 

- Мордух Тетяни Петрівни. 

2. Вважати таким, що втратило чинність р'.іше~ Броварс.~~ої MiCЬK~! 
ради від 27.03.08 Н!! 698-35-05 «Про акредитацll засоБІВ маСОВОІ шформацll 
при Броварській міській раді».. ... 

иконaНWIМ даного РІшення покласти на ПОСТ1ИНУ 
3. Контроль за в ~~ -... етики діяльності засобів масової 

комісію з питань регламенту, ~~2(i:O' . ' .. 
. ф ... mo за ви o":J_'i-~ .. •• ЬКОІ ради 
ІН OPMaцll та контро . * 7~ ~~ 
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ПОДАННЯ: 

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту,депутатськоїетики, 
дiJшьності засобів масової інформації 
та контролю за виконанням рішень 
міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного 

відділу 

Виконуюча обов'язки 
начальника загального відділу -
головний спеціаліст 
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Д'~I ШилоЛ.І. 
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киїВСЬка обл., м. БориспІль, вул. Котляревського, 12 
тen.: (295) 6-62-23. Факс (295) 6-73-69. 
МПП "Артем':- ~асновник та видавець газети "ВlcrI.ІНформацlя.Рекnама" 
JдентифlкацlИНИИ код: 19416683. 
!ІР 26003681136020 в БРВ КРД «РайффайзеНбанк» «Аваль», М. БориспІль, МФО 322904. 
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Шановний Вікторе Оnександровичу! 

Редакція регіонального щотижневика «Віcri.Інформація.Реклама» просить Вас 

скасувати акредитацІю на журналіста нашого видання Тетяну Мордух. 

M-----:ОС:;;;:;ООр.В. Шуменко 
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